
Załącznik 
do uchwały Nr IX/89/07 

Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

 

Sprawozdanie 
Burmistrza Kamieńska z wykonania 

BudŜetu Gminy za rok 2006 
 
BudŜet Gminy uchwalony na 2006r. po stronie dochodów wynosił 12.129.155 zł., a po 

stronie wydatków 13.127.589 zł. Plan dochodów po zmianach wprowadzanych na podstawie 
podjętych uchwał Rady Miejskiej, Zarządzeń Burmistrza wynosi na koniec 2006 r. 
12.766.998 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków 13.893.232 zł. 
 Dochody za 2006r. na plan 12.766.998zł zostały wykonane w kwocie 12.511.444,14 
zł., co stanowi 98,00 % wykonania planu. Wydatki wg planu 13.893.232 zł zostały wykonane                      
w wysokości 13.268.526,17 zł., co stanowi 95,50 % wykonania planu. 
RóŜnica między planem dochodów a wydatków to 1.126.234 zł. Na tę kwotę składa się: 
zaciągnięta poŜyczka w wysokości 420.000 zł, wolne środki 1.338.484 zł oraz spłata kredytu i 
poŜyczek w wysokości 632.250 zł. 
Kwota spłat poŜyczek w rzeczywistości powinna wynosić 621.250 zł.   

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto poŜyczki z W.F.O.Ś. w kwocie 420.000 zł 
na: 

- budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie 420.000 zł, 
Spłacono raty poŜyczek przypadające do spłaty na 2006 r. do W.F.O.Ś i G.W. w 

kwocie 603.250 zł. 
Rok 2006 został zamknięty deficytem budŜetowym w wysokości 757.082,03 zł. 

Z poprzednich lat zostały wolne środki rozumiane jako nadwyŜka środków pienięŜnych 
na rachunku bieŜącym budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń 
kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w wysokości 410.765,68 zł. ZadłuŜenie Gminy z tytułu 
poŜyczek na dzień 31.XII.2006 r. wynosiło 2.058.649,34 zł, z czego do spłaty  
w 2007 r. przypada kwota 536.300 zł. 
W 2006 r. WFOŚ i GW umorzono poŜyczki na łączną 156.999,99 zł. 

Źródłem dochodów budŜetu gminy są podatki, subwencje, dotacje i opłaty lokalne. 
Wykaz dochodów budŜetowych wg poszczególnych działów: 

- w dziale „rolnictwo i łowiectwo”  na planowane dochody w kwocie 191.527 zł 
wpłynęła kwota 11.172.97 zł są to do czynsze dzierŜawienie obwodów łowieckich, 
dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolniczej, 

- w dziale „transport i ł ączność”  na plan 84.496 zł. wpłynęła kwota 90.987,88 zł w 
tym: dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 19.905 zł., 45.000 zł. 
otrzymaliśmy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na 
modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wpłaty za zajęcie pasa 
drogowego a pozostała kwota to potrącenie za nieterminowe wykonanie robót,  

- w dziale „ gospodarka mieszkaniowa” na plan 35.100 zł. wpłynęła kwota 28.667,41 
zł. W tym uzyskano z tytułu wpływu: za wieczyste uŜytkowanie 766,39 zł, czynszów 
dzierŜawnych 6.352,68 zł, ze sprzedaŜy działek budowlanych 21.544 zł, odsetki od 
nieterminowych wpłat 4,34 zł.        

- w dziale „administracja publiczna”  na plan  91.750 zł dochody wynoszą 87.779,60 
zł, w kwocie tej mieszczą się dotacje na zadania zlecone 74.192 zł., 5% uzyskiwanych 



wpływów z opłat za dowody osobiste, co stanowi kwotę 1.126,50 zł, 7.461,10 zł z 
tytułu wpłaty za wynajem lokalu, usługi ksero, ogrzewanie, specyfikacje oraz 5.000 zł 
za usługę reklamy BOT Bełchatów podczas uroczystości na Dni Kamieńska . 

- w dziale „urz ędy naczelnych organów władzy państwowej” na plan 24.657 zł 
wpłynęła dotacja w wysokości 22.763 zł  na sfinansowanie wydatków związanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw oraz wyborów burmistrza a takŜe 959 zł na prowadzenie 
stałego rejestru wyborców. 

- w dziale „ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa”  na plan 400 zł. 
wpłynęła kwota 500 zł. Jest to dotacja na obronę cywilną w wysokości  400 zł oraz 
100 zł za wynajem pomieszczeń. 

- w dziale „ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na 
plan 5.533.400 zł. wykonano 5.606.582,57 zł. 
Do najwaŜniejszych pozycji w tym dziale budŜetu naleŜą wpływy z podatku od 
nieruchomości od osób prawnych, gdzie na plan 2.928.000 zł. uzyskaliśmy wpływy w 
kwocie 2.875.943,32 zł 

- podatek rolny od osób prawnych na plan 2.600 zł. wpłynęła kwota 2.248 zł, 
- podatek leśny od osób prawnych na plan 19.000 zł. wpłynęła kwota 18.503,05 zł, 
- podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 13.000 zł wpłynęła 

kwota 13.435,52 zł, 
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych na plan 5.000 zł wykonanie 

wynosiło 7.427,08 zł, 
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 49.000 

zł wykonanie wynosiło 106.435 zł, 
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych na plan 900 zł wykonanie 

wynosiło 370,60 zł, 
     -     wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, gdzie na plan 341.000 zł. 
            uzyskaliśmy wpływy w kwocie 313.406,54 zł 

- podatek rolny od osób fizycznych na plan 61.100 zł. wpłynęła kwota 80.678,61 zł, 
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 16.000 zł. wpłynęła kwota 16.727,53 zł, 
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 50.000 zł wpłynęła 

kwota 45.649,66 zł,  
      -    podatek od spadków i darowizn na plan 10.000 zł wpłynęła kwota 9.587,60 zł, 

- podatek od posiadania psów na plan 500 zł wpłynęła kwota 0 zł, 
- wpływy z opłaty targowej na plan 40.000 zł wpłynęła kwota 33.429,50 zł 
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych na plan 15.000 zł wykonanie 

wynosiło 8.791,04 zł, 
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fiz. 42.000 zł wykonanie 

wynosiło 61.697 zł, 
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych na plan 400 zł wykonanie 

wynosiło 440 zł, 
- wpływy z opłaty skarbowej 291.000 zł. wykonano kwotę 292.532,91 zł, 
-    wpływy z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 

1.600.000 zł wpłynęła kwota 1.674.231 zł, 
      -   wpływy  z tytułu udziałów w  podatku dochodowym od osób prawnych na plan 
  31.500zł wpłynęła  kwota 31.166,98 zł 
     -    wpływy z tytułu nieterminowych wpłat podatków na plan 15.000 zł wpłynęła kwota  
          9.824,45 zł, oraz 807,40 zł z za koszty upomnień. 
  -    W dziale „ró Ŝne rozliczenia” na plan 4.425.007 zł wpłynęła kwota 4.401.177,96 zł, 



 są to między innymi subwencje: oświatowa 3.930.905 zł, część wyrównawcza 
subwencji ogólnej 394.102 zł.  Subwencje były przekazane w 100%. 

-     odsetki na rachunkach bankowych plan 100.000 zł, wpłynęła kwota 76.170,96 zł kwota 
ta obejmuje odsetki od złoŜonych lokat  

- w dziale „ oświata i wychowanie” na planowaną kwotę 85.996 zł wpłynęła kwota 
113.946,69 zł. W kwocie tej znajdują się:  

- potrącenie od wykonawcy za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 12.353,53 zł 
- dotacje na wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów wpłynęła kwota 1.503 zł, oraz 

dotacja na naukę angielskiego 2.586 zł 
- wpływy przy przedszkolach z najmu i dzierŜawy na plan 2.058 zł wpłynęła kwota 

1.976,73 zł, 
- wpływy z usług za doŜywianie na plan 42.000 zł wpłynęła kwota 42.563,50 zł, 
- wpływy z róŜnych dochodów (czesne) na plan 26.000 zł wpłynęła kwota 30.561,40 zł, 
- w rozdziale gimnazja wpłynęła kwota 12.353,53 zł stanowiąca potrącenie od 

wykonawcy za nieterminowe wykonanie umowy, 
- w pozostałej działalności w dziale oświata na zaplanowaną kwotę 10.049 zł wpłynęła 

taka sama kwota, w tym: na prace w komisjach egzaminacyjnych – 200 zł oraz  
dotacja w wysokości 9.849 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów 
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, 

- w dziale „ochrona zdrowia”  na plan 84.000 zł. wpłynęła kwota 84.287,36 zł; w 
dziale tym znajdują się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu,  

- w dziale „ pomoc społeczna”: plan 1.768.334 zł, wykonano 1.761.570,56 zł; w 
kwocie tej znajdują się: 50 % kwoty uzyskanej od dłuŜników alimentacyjnych tj. 
kwota 2.306,82 zł,  dotacje na zadania zlecone takie jak: świadczenia rodzinne oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne z ubez. społ. na plan 1.387.000 zł wpłynęła taka 
sama kwota, składki za ubezpieczenie zdrowotne na plan 6.324 zł wpłynęła kwota 
5.984,07 zł, zasiłki i pomoc w naturze zad. zlecone na plan 55.253 zł wpłynęła kwota 
53.443,17 zł dotacja na zad. własne 100.391 zł wpłynęła taka sama kwota, na 
utrzymanie MOPS 103.482 zł, usługi opiekuńcze 7.215,50 zł, dotacja na pomoc 
pienięŜną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą 
65.748 zł, dotacja  na doŜywianie dzieci w kwocie 36.000 zł, 

- w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 166.407 zł wpłynęła kwota 
105.916,24 zł są to wpływy z usług 66.005,20 zł,  dotacje na stypendia 39.911,04 zł. 

- w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  na plan 250.000 zł 
wpłynęła kwota 169.491,61 zł. W kwocie tej mieści się wpłata z ZGK i M z tytułu 
nadwyŜki środków obrotowych,  czynsze i 2% obrotów z tytułu prowadzonej na 
terenie Gminy działalności firmy „AMEST  KAMIEŃSK” kwota 159.183,07 zł, 
odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 76,39 zł a takŜe wpływy ze sprzedaŜy 
płyt chodnikowych w wysokości 2.740,15 zł; 

- w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 15.000 zł. wpłynęła 
kwota 14.717,29 zł. Są to dochody z dzierŜawy lokali w świetlicach wiejskich 12.357 
zł, zwrot kosztów za zuŜycie energii wody i wywozu nieczystości 2.360,29 zł,  

- dział „kultura fizyczna i sport”  - plan 10.924 zł, wykonanie wyniosło 10.924 zł jest 
to kwota z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 
uczniów. 

Szczegółowe wykonanie dochodów stanowi załącznik nr 1 sprawozdania o wykonaniu 
dochodów. 
 Wydatki bud Ŝetowe na planowaną kwotę 13.893.232 zł. zostały wykonane w kwocie 
13.268.526,17 zł. W budŜecie tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę  



na plan 3.228.627 zł natomiast  wydatkowano 3.182.966,48 zł, co stanowiło 98,59 % 
wykonanych wydatków. Środki te przeznaczone były na: budowę kanalizacji deszczowej, na 
drogi, zakup gruntów, zakupy inwestycyjne w administracji, modernizację Domu StraŜaka i 
remizy straŜackiej,  termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum, 
zakupy inwestycyjne w Publicznym Gimnazjum ,wydatkowano na kanalizację sanitarną w  
Ochocicach, w Kamieńsku w ul. Zjednoczenia, Wieluńskiej na Placu Wolności, na budowę 
kanalizacji sanitarnej sanitariatów Gorzędowie, na budowę przyłączy wodociągowych w ul. 
Wieluńskiej-Kopernika oraz w ul. Słowackiego, budowa sanitariatów w Ochocicach, budowa 
oświetlenia,  oraz na budowę budynku socjalnego na stadionie w Gorzędowie na renowację 
płyty boiska oraz wydatki na zakupy inwestycyjne.  
Głównymi pozycjami w wydatkach są:  

 
-  izby rolnicze –rozdz. 01030                                                                                 1.658,55 
§ 2850- przekazano 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych                                          1.658,55 
 
   - pozostała działalność – rozdz. 01095                                                              12.884,43 
§ 4210- zakupiono mat. biurowe, które zuŜyto w związku ze zwrotem podatku                                                                                                  
              akcyzowego dla rolników, zakupiono tablice informacyjne                       1.183,46    
§ 4300- praca podnośnika przy wycince drzew, badanie gleb                                  2.303,73    
§ 4430- wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie  
             oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                         9.397,24    
                                                                  
- górnictwo i kopalnictwo – rozdz. 10006                                                               3.644,- 
§ 4170 umowa na wykonanie mapy wyrobisk górniczych, za nadzór nad 
            Ŝwirownią                                                                                                        2.790,-                   
§ 4300 wykonanie planu zakładu górniczego                                                                854,-         
                                                                                 
- drogi publiczne krajowe rozdz. 60011                                       291.328,42     
§ 6050 budowa kanalizacji deszcz. na ul. Słowackiego w Kamieńsku                291.328,42 
 
- Drogi publiczne powiatowe rozdz. 60014                                                         55.260,98     

       § 4300 pozostałe usługi, w tym: 
              letnie i zimowe utrzymanie dróg                                                               19.903,60       
§ 6050 wydatki inwestycyjne, w tym:                                                                    35.357,38 
            połoŜenie nakładki bitumicznej po kan. sanit. 1852 m2  
 
- Drogi publiczne gminne- rozdz. 60016                                                            470.144,70 
§ 4210- zakupiono paliwo, mieszankę asfaltową, znaki drogowe,  
             tablice informacyjne, Ŝyłki do kosiarki, cement                                          9.796,29             
§ 4270- usługi remontowe, w tym:                                                                         89.984,88  
             - uzupełnienie Ŝwirem ubytków w drodze Barczkowice-Pirowy      1.839,51 
             - uzupełnienie Ŝwirem drogi w Dąbrowie                                          1.874,88 
             - uzupełnienie Ŝwirem i gruzem na drogi w Gałkowicach Starych 
                odcinku 300 m                                                                              13.617,17 
             - uzupełnienie tłuczniem  drogi na Kąsiu                                          4.582,76 
             - droga w Dąbrowie podbudowa tłuczniowa, odwodnienie 
                400 m2 , na dł. 100 m                                                                    29.301,87          
             - równanie i profilowanie dróg, uzupełnienie tłuczniem na 
                odcinku 13,5 km na  (teren gminy)                                               24.972,91 
             - odbudowa chodnika z kostki beton. 52 m2 ul. Kościuszki              5.000,00     



                   - usunięcie awarii kan deszcz.w ul. Jagiellońskiej                             1.839,82 
                  -  uzupełnienie ubytków asfaltem na drogach znajdujących się na  
                      terenie Gminy                                                                                  5.501,92 
                   - naprawa drogi w Danielowie                                                           1.454,04                   

                                                                       
      § 4300 pozostałe usługi                                                                                           56.954,82                                                                             
                  zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych                                         
                           
     § 6050   wydatki inwestycyjne                                                                               313.408,71 
                   - wykonanie zatoki autobusowej i wiaty przystankowej w Gałkowicach  
                      Starych                                                                                         18.574,00 
                   - podbudowa tłucz. gr. 16 cm, nakładka bitum. 3 cm na                                                                                                                                                                   
                      powierzchni 3672 m2  na drodze Danielów-Siódemka  

                                 na dł.   720 m                                                                                                                      186.460,00 
                    - nakładka bitumiczna 3 cm pow. 4.800 m2 na drodze Szpinalów- 
                      Danielów  na dł. 950 m                                                               108.374,71 
 
Drogi wewnętrzne rozdział 60017  
§ 4210 zakup materiałów                                                              
            zakupiono mieszankę asfaltową , rury do znaków oraz znaki i tablice  
            informacyjne                                                                                                       4.228,67       
§ 4300 zakup usług pozostałych 
            naprawa drogi Koźniewice-Podolszynka, równanie dróg działalność poboczy 
            na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w Napoleonowie, Włodzimierz- 
            Siódemka, Gałkowice Stare                                                                              15.366,40         
§ 6050 Wydatki inwestycyjne                                                                                     783.654,90 
             w tym:        
             - ul. Wojska Polskiego w Kamieńsku - podbudowa tłuczniowa, krawęŜnik,  
                asfalt 3 cm na pow. 840 m2  na dł. 152 m                                             30.295,00 

             - ul. Armii Krajowej połoŜenie naw. asfaltowej gr. 3 cm, na pow.  
                1140 m2  na dł. 224 mb.                                                                                                  20.844,30 
             - Szpinalów - połoŜenie naw. asfaltowej gr. 4 cm na pow. 
                710 m2 na dł. 150 m                                                                     16.774,60 
             - Koźniewice-Podolszynka połoŜenie naw. asfaltowej na pow.  
               4583 m2  , dł. 970 m                                                                               88.227,70 
             - Napoleonów podbudowa tłuczniowa, połoŜenie naw. asf.gr. 3 cm  na  
               dł. 670m                                                                                                151.412,60          
             - Ozga-Podjezioro podbudowa tłuczn.gr. 16 cm, nakł. bitum. 3 cm  
                5130 m2  na dł. 1150 m                                                                        232.627,85   
             - ul. Sportowa, Jagiellońska, Mickiewicza budowa progów zwalniających  
               3 kpl                                                                                                         9.802,06 
              - ul. Reymonta. przebudowa drogi, tłuczeń, kraw. 1348 m2  dł.245 mb                                                 
              - ul Secomskiego  przebudowa drogi, tłuczeń, kraw.1262 m2  dł. 229 mb                       
                                                                                                                            189.522,99 
             - Pytowice – wiata przystankowa                                                              3.974,00 
             - Koźniewice – parking przed OSP                                                          15.373,80 
            - Osiedle 700-lecia bud. kanalizacji deszczowej                                      24.800,00 
 
Pozostała działalność rozdz. 60095                                                                            20.392,40 
§ 4300 usługi transportowe MPK                                                                                 20.392,40 



 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdz. 70005                                        36.389,20 
§ 4210 znaki sądowe                                                                                                            56,00 
§ 4300 ogłoszenie w prasie, wypisy gruntów, opłaty sądowe, opłaty za akty notar., 
             wycena nieruchomości, podział działek                                                         19.663,20 
§ 6060 zakupy inwestycyjne – opłata za sporządzenie aktu notarialnego, zakup działek,  
                                                                                                                                     16.670,00                        
 
Plany zagospodarowania-przestrzennego rozdz. 71004                                          19.686,62 
§ 4300 za płata za opracowanie  projektów decyzji, za wykonanie kserokopii           19.686,62 
        
Cmentarze  rozdz. 71035                                                                                                 810,55  
§ 4210 zakup zniczy, kwiatów                                                                                           810,55 
 
Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/ rozdz.75011                                                         74.192,- 
§ 4010 wynagrodzenia                                                                                                     52.000,- 
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                         5.000,- 
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      9.821,- 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                      1.397,- 
§ 4140 wpłaty PFRON                                                                                                         600,- 
§ 4210 zakup materiałów biurowych, druków, pieczątki, prenumerata czasopism          2.074,- 
§ 4300 szkolenia, zapłata za telefon, naprawę maszyn biurowych                                   1.200,-                                     
§ 4410 transport dowodów osobistych, podróŜe słuŜbowe                                                  100,- 
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne                                                                             2.000,- 
 
Rady gminy      rozdz. 75022                                                                                    105.469,56 
§ 3030 diety dla radnych i sołtysów, wynagrodzenia przewodniczącego 
            i zastępcy                                                                                                          95.771,45 
§ 4210 zakup materiałów biurowych, art. spoŜywczych, kalendarzy, kaset                  4.561,17                                                                                                          
§ 4300 szkolenie, wykonanie kserokopii, za rozmowy telefoniczne, za naprawę 
             maszyn biurowych                                                                                             4.623,81                              
§ 4410 podróŜe słuŜbowe                                                                                                  513,13 
 
Urzędy gmin rozdz. 75023                                                                                     1.367.632,42 
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   
             wypłacono ekwiwalent za odzieŜ, zakupiono ręczniki, herbatę i inne mat. 
             wynikające z przepisów bhp                                                                              2.727,46                                            
§ 4010 wynagrodzenia dla 30 etatów wraz z nagrod. jubil.,  ekwiwalent za                 
           niewykorzystany urlop wypoczynkowy                                                           861.470,71 
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    75.978,34 
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                150.044,99 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                  22.206,83 
§ 4140 składki na PFRON                                                                                              5.642,55 
§ 4170 umowy zlecenia                                                                                                   6.920,- 
§ 4210 zakup mater. biur., druków, prenumerata Dz. U., M. P., Dz. Urzęd.,  
           czasopism,  znaczki pocztowe, zakup pieczątek, toneru, części do  
           kserokopiarki, środków czystości, krzeseł, mebli,  paliwa, części samoch.  
         do Forda, zakup komputera, kasy fiskalnej                                                         81.439,82                                                                                           
§ 4260 zakup energii elektrycznej, gazu, wody                                                            27.994,82                           
§ 4300 rozmowy telef., szkolenia pracown., wywóz nieczyst.,    



            naprawa maszyn, badania lekarskie, konserwacja  
            systemu zabezpieczającego, abonamenty TV, opł. poczt., 
            naprawy samochodu, kons. ksera, abonament BIP                                           61.315,75                                        
§ 4350 opłaty za usługi internetowe                                                                               1.697,80 
§ 4410 ryczałty samochodowe burmistrzów, podróŜe słuŜbowe pracowników             8.579,55 
§ 4430 ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego                                           5.693,00 
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne                                                                         22.469,00 
§ 6060 zakup 4 szt. komputerów, laptopa, drukarki,  programów komputerowych,  
            zakup sprzętu nagłaśniającego, centrali telefonicznej                                      33.451,80 
 
Promocja jednostek samorządu ter. rozdz. 75075                                                  33.714,65 
§ 4170 w ramach tego paragrafu zapłacono wykonawcom za koncerty muzyczne  
           odbywające się podczas VIII Dni Kamieńska, doŜynek gminnych, zapłacono  
            za przygotowanie materiałów do leksykonu o Kamieńsku                                 8.250,00 
§ 4210 zakup materiałów w tym zakupiono nagrody dla uczestników konkursów  
           odbywających się podczas Dni Kamieńska, zapłacono za materiały i gadŜety 
           promujące naszą Gminę                                                                                    16.663,43 
§ 4300 zakup usług pozostałych w ramach tych wydatków opłacono zespoły muzyczne  
 uświetniające Dni Kamieńska i gminne doŜynki                                                7.921,22                                                            
§ 4430 ubezpieczenie Dni Kamieńska  i doŜynek                                                             880,00 
 
Urzędy naczelne /uzupełnienie rejestrów wyborców/ rozdz.  75101                              959,- 
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          137,- 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                           20,- 
§ 4170 umowa zlecenie na uzupełn. i aktualizację rejestru wyborców                                802,- 
 
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw rozdz. 75109            22.763,- 
§ 3030 wypłata diet dla komisji                                                                                       12.885,- 
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          300,- 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                           33,- 
§ 4170 umowy zlecenia na sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania  
            i obsługę informatyczną                                                                                         3.858,- 
§ 4210 zakup papieru, art. spoŜ., paliwa, karty telefon.                                                    1.853,-  
§ 4300 zapłata za transport, wynagr. za wynajem lokali wyborczych                              3.693,-  
§ 4410 podróŜe słuŜbowe                                                                                                      141,- 
 
Komendy powiatowe policji rozdział 75405                                                                10.000,- 
 § 6170 dotacja na zakup samochodu                                                                              10.000,- 
                                                                                                          
Ochotnicze StraŜe PoŜarne  rozdz. 75412                                                               179.935,59 
§ 2820 dotacje                                                                                                               22.000,00   
§ 3020 wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń                                                         104,02                                   
§ 3030 diety                                                                                                                     6.559,00 
§ 4010 wynagrodzenia dla prac. zatrud. na 2,5 etatu                                                    33.666,06 
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      2.807,29 
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                    6.117,29 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                       828,75 
§ 4140 składki na PFRON                                                                                                 470,00                              
§ 4210 zakup paliwa, części do samochodu, mat. gospodarczych, materiałów do napr. 
            selekt. wywoływania, części do pompy, prenumerata StraŜaka, 



            lampy zespolonej, akumulatorów, zakup farby                                                 21.959,89 
§ 4260 energia elektryczna, woda                                                                                 12.855,99 
            OSP Kamieńsk                         9.630,81 

OSP Gorzędów                         2.920,07 
OSP Koźniewice                         305,11   

§ 4270 usługi remontowe                                                                                                9.676,13 
            naprawa rozrusznika, wymiana drzwi w OSP w Koźniewicach, 
            przebudowa przyłączy elektr.w OSP w Kamieńsku                                                                                   
§ 4300 przeglądy techniczne samochodów, rozmowy telefoniczne,  
           wywóz nieczystości, szkolenia przeciwpoŜarowe,  
           naprawa sprzętu, badanie lekarskie, konserwacja aparatów, 
           sprzętu łączności, naprawa radiostacji i samochodu 
           udział w zawodach i szkoleniach, zapłata za modernizację linii wewnętrznego  
           zasilania w OSP w Koźniewicach                                                                      16.429,01 
§ 4410 delegacje OSP Kamieńsk                                                                                         82,38                                                                                                                                                                                      
§ 4430 ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenia straŜaków                               1.315,00 
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych                                                            1.911,00 
§ 6050  modernizacja Domu StraŜaka i remizy OSP, wykonanie przyłącza 
              gazowego                                                                                                        43.153,78                                
Obrona cywilna /zadania zlecone/  rozdz. 75414                                                           400.00 
§ 4170 zapłacono za wykonanie konserwacji sprzętu do OC                                            400,00 
 
Pobór podatków i opłat niepodatk. rozdz. 75647                                                     14.042,00 
§ 4170 wynagrodzenia prowizyjne dla  sołtysów                                                         13.862,00 
§ 4430 ubezpieczenie sołtysów                                                                                         180,00 
 
Obsługa kredytów i poŜyczek  rozdz. 75702                                                             53.437,01 
§ 8070 odsetki od pobranej poŜyczki i kredytu                                                            53.437,01   
 
Szkoły podstawowe rozdz. 80101                                                                          2.485.034,04 
§ 3020 wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli                                                   138.301,37 
§ 3240 wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce za I i II  2005/2006 r. 
            w I semestrze dla 19 uczniów, w II dla 43 uczniów                                           4.981,00                                        
§ 4010 wynagrodzenia, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  
           nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, (zatrudnionych jest  
           47 nauczycieli, obsługa 14 osób)                                                                  1.525.961,36 
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                  118.264,48 
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                300.015,87 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                  41.764,85 
§ 4210 zakup opału, materiałów papierniczych i biurowych, prenumeraty, druków, 
            środków czystości, paliwa do kosiarki, , art. budowlanych i elektrycznych, 
            17 kompletów wyprawek szkolnych, gabloty na sztandar, odtwarzacza,  
            znaków ewakuacyjnych, wykładziny                                                                41.977,18                                             
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek, map                              10.439,00 
§ 4260 zakup energii, wody, gazu                                                                                 54.124,59 
§ 4270 Zakup usług remontowych                                                                                12.250,00  
           Szkoła w Kamieńsku montaŜ wentyl. w sanitariatach, montaŜ urządzeń do 
            internetu, remont wymien. ciepłej wody, roboty malarskie 
            Szkoła w Gorzędowie  malowanie sal i toalet                                                                                                                     
§ 4300 zapłata za rozmowy telefoniczne, abonament  monitoringu szkół, 



            ubezpieczenie pracowni komp., przewóz dzieci na imprezy, wywóz  
            nieczystości, przegląd kanałów kominowych, badanie hydrof. i gaśnic,  
            naprawa wagi w gabinecie pielęgniarki, uzupełnienie tonerów, kontrolę  
            sanepidu, szkolenie, usługi pocztowe, odśnieŜanie dachu                                35.420,29                                     
§ 4350 zapłata za usługi internetowe                                                                              3.712,67 
§ 4410 podróŜe słuŜbowe                                                                                                3.418,50 
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      122.051,00 
§ 6050 termomodernizacja budynku szkoły                                                                 72.351,88 
 
Rozdział 80103 Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych                    34.518,23 
§ 3020 dodatek wiejski dla nauczyciela                                                                         2.647,44 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (1 nauczyciel)                                                           20.638,50 
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      1.744,48 
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    4.321,14 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                       586,84 
§ 4210 środki czystości, kosiarka                                                                                      927,00 
§ 4240 zakup pomocy naukowych i ksiąŜek                                                                     978,98 
§ 4270 zakup usług remontowych malowanie pomieszczeń                                          1.000,00               
§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie pomiarów elekt., montaŜ wieszaków 
             w szatni, dzierŜawa pojemników                                                                       1.397,85 
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             276,00 
 
Przedszkola rozdz. 80104                                                                                         596.908,01 
§ 3020 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli                                             29.637,99 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych 9 nauczycieli, 7 osób obsługi)       353.182,70 
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    23.291,12 
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  68.652,09 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                    9.517,98 
§ 4210 środki czystości, art. papiernicze, prenumerata, art. hydrauliczne, elektryczne, 
            art. AGD w tym odkurzacz, robot kuchenny, zakup dywanów, firan                                                                        
            druków, leków do apteczki                                                                                 6.453,35 
§ 4220 zakup artykułów Ŝywnościowych                                                                    38.112,80 
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŜek                                                             2.895,27 
§ 4260 zakup energii, wody, gazu                                                                                 21.782,46                                                                                   
§ 4270 zakup usług remontowych, w tym naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji, 
            wymiana grzejników centralnego ogrzewania                                                    2.196,00                                                                       
§ 4300 zapłata za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, przegląd przewodów 
            kominowych, instalacji gazowej, pomiary ochronne i przegląd obiektu, 
            odśnieŜanie dachu, szkolenia bhp, pomiar wody                                                7.589,55 
 
§ 4410 podróŜe słuŜbowe               23,20 
§ 4440 odpisy na fundusz socjalny                                                                               23.090,00 
§ 6060  wydatki na zakupy inwestycyjne – 
             zakupiono komputer z oprogramowaniem, zakupiono plac zabaw                 10.483,50  
 
Gimnazja  rozdz. 80110                                                                                         1.499.315,43 
§ 3020 dodatki wiejskie dla nauczycieli                                                                       85.329,41 
§ 3240 stypendia dla uczniów za wyniki w nauce za I i II semestr, 
            (w I semestrze dla 13 uczniów, natomiast w II semestrze dla 31 uczniów)       4.910,00 
§ 4010 wynagr. osobowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 



           oraz nagr. jubil., odprawy emeryt. (28 nauczycieli oraz 6 osób obsługi)        902.210,29                           
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    66.009,65 
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                177.250,55 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                  24.616,18 
§ 4210 zakupiono opał, artykuły budowlane i hydrauliczne, środki czystości, 
            materiały biurowe, paliwo do kosiarki, druki, meble do świetlicy i szatni, 
            znaczki, znaki ewakuacyjne, farby do malowania                                            39.633,08 
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek, w tym 
            zakupiono ksiąŜki do biblioteki, mikroskopy                                                     9.957,00    
§ 4260 zakup energii, wody, gazu                                                                                 17.000,00 
§ 4270 remont instalacji elektrycznej, montaŜ wentylatorów, remont pracowni 
            informatycznej                                                                                                    6.417,28 
§ 4300 rozmowy telef., monitoring, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na zawody, 
           ubezp. komp., naprawa kserokopiarki, abonament TV, legalizacja gaśnic,  
           i przegląd hydrantów, nadzór budowlany,  przeglądy kominowe, utylizacja  
           odczynników z chemii, pomiary okresowe elektryczne, odśnieŜnie dachu,  
           przegląd obiektu, kontrola Sanepidu                                                                  25.587,21   
§ 4350 opłata za usługi internetowe                                                                                3.220,80 
§ 4410 podróŜe słuŜbowe                                                                                                2.445,10 
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych                                                          58.107,00 
§ 6050 termomodernizacja budynku                                                                             72.351,88 
§ 6060 zakup kserokopiarki                                                                                            4.270,00 
 
DowoŜenie uczniów do szkół    rozdz. 80113                                                           252.953,91 
§ 3020 wypłata ekwiwalentu za odzieŜ, zakup środków wynikających z przep. bhp       147,96 
§ 4010 wynagrodzenia dla 1 pracownika                                                                      27.539,74 
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      2.255,83 
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                  13.375,72 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                    1.876,60 
§ 4140 składki na PFRON                                                                                                 400,00 
§ 4170 umowy-zlec. dla opiekunów spraw. opiekę nad dowozem dzieci do szkół      45.641,08 
§ 4210 zakup paliwa, części do samochodu                                                                  21.532,30 
§ 4300 usługi transportowe za dowóz dzieci z terenu gminy, dopłaty  
           do przejazdów dzieci do szkół specjalnych                                                     135.646,68 
§ 4430 ubezpieczenie  Autosanu                                                                                     3.773,00 
§ 4440 Odpis na ZFŚS                            765,00
    
Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne rozdz. 80114                                          139.919,03 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe ( zatrudnionych na 3,5 etatu)                                  101.175,66 
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      8.312,86 
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                  19.555,96 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                    2.653,96 
§ 4210 zakupiono materiały biurowe, druki, tonery, programy  
            antywirusowe, znaczki, pieczątki, drukarkę                                                       4.286,53  
§ 4300 zapłacono za rozmowy telefoniczne, badania okresowe, napełnianie tonera, 
             konserwację ksero                                                                                              1.134,06               
§ 4410 podróŜe słuŜbowe                                                                                                   300,00 
§ 4440 odpisy na fundusz socjalny                                                                                 2.500,00 
 
 



Dokształcanie i dosk. zawodowe nauczycieli rozdz. 80146                                      22.899,00 
§ 4300 z dokształcania skorzystało 9-ciu nauczycieli z PSP Kamieńsk, 1- osoba  
            z PSP w Gorzędowie i 6-miu nauczycieli z PG                                                22.899,00 
 
Pozostała działalność rozdz. 80195                                                                            12.543,24 
§ 3020 wydatkowane środki zostały przeznaczone na pomoc dla nauczycieli związaną 
            z ochroną zdrowia                                                                                               2.200,00 
§ 4110 składki ZUS                                                                                                              42,75 
§ 4170 umowy zlecenia dla osób biorących udział w komisji na awans zaw. naucz.       500,00 
§ 4300 wypłacono pracodawcom na dofinansowanie kosztów przygotowania  
            zawodowego młodocianych pracowników                                                         9.696,92 
§  4410 wypłacono delegację za przejazd dla osoby biorącej udział w komisji na awans 
             zawodowy nauczycieli                                                                                          103,57
                                                   
Programy polityki zdrowotnej  rozdz. 85149                                                           59.920,25 
§ 2560 dotacja na program rehabilitacji zdrowotnej                                                     40.000,00 
§ 4210 zakupiono sprzęt do gabinetu fizykoterapii                                                        4.921,00 
§ 6060 zakupiono sprzęt do gabinetu fizykoterapii                                                      14.999,25  
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi  rozdz. 85154                                                        83.530,83 
§ 4110 składki ZUS                                                                                                            208,84 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                         22,89      
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia 
            pozalekcyjne, dla członków komisji, za prowadzenie szkolenia dla  
            sprzedawców napojów alkoholowych                                                              25.146,08 
§ 4210 zapłata prenumeraty, upominki gwiazdkowe, materiały biurowe, nagrody  
            ksiąŜkowe, art. spoŜywcze przeznaczone na konkursy o tematyce  
            przeciwdziałania alkoholizmowi i organiz. w ramach zajęć pozalekcyjnych, 
            zakup broszur i innych materiałów                                                                  26.790,16 
§ 4300 zakup usług pozostałych, zapłata za rachunki psychologa, dofinansowanie 
            wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych, wyjazdy na basen, zapłata za  
           transport,  dofinansowanie wycieczek, zapłata za szkolenia i bilety wstępu  
           na programy  o tematyce dotyczącej uzaleŜnień                                               30.682,00 
§ 4410 podróŜe słuŜbowe                                                                                                  680,86                                        
 
Pozostała działalność (gabinet stomatologiczny)  rozdz. 85195                              64.637,70 
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    2.399,46 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                       343,00 
§ 4170 umowa zlecenie dla lekarza stomatologa                                                          10.613,12 
§ 4210 zakup materiałów do gabinetu stomatologicznego w szkole                              1.120,10 
§ 4270 zakup usług rem. środki przezn. na remont wew. SP ZOZ-                             50.000,00 
           w ramach tego zadania zapłacono za wykonanie mapy do celów  
           projektowych  488 zł, natomiast kwotę 49.512 zł przekazano zgodnie z uchwałą 
           RM na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających – ostateczny termin  
           realizacji tego zadania to 30.11.2007 r.                                                 
§ 4300 naprawa sprzętu                                                                                                      162,02 
 
Domy pomocy społecznej rozdz. 85202                                                                    24.713,55 
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                                  15.359,55      
            zapłacono za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społ.                       



§ 4330 zakup usług przez jednostki sam teryt. od innej jedn. sam terytorialnego 
            zapłacono za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społ.        9.354,00 
 
Świadczenia rodzinne       /zad. zlec/ rozdz. 85212                                              1.387.000,00 
§ 3020 zakupiono materiały dla pracowników wynikające z przep. bhp                          104,00 
§ 3110 świadczenia społeczne                                                                                 1.336.130,00 
§ 4010 wynagrodzenie dla 1 pracownika                                                                      19.200,00 
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      1.396,00 
§ 4110 składki ZUS                                                                                                       20.190,00 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                       610,00 
§ 4170 umowy-zlecenia                                                                                                  1.800,00  
§ 4210 zakup materiałów biurowych, druków, tonerów                                                 5.000,00 
§ 4300 wydatki za rozmowy telefoniczne, naprawa maszyn biurowych, zapłata za  
           szkolenia                                                                                                              1.600,00 
§ 4410 podróŜe słuŜbowe                                                                                                   210,00  
§ 4440 wydatki na ZFŚS                                                                                                    760,00 
 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne    /zad. zlec./ rozdz. 85213                              5.984,07 
§ 4130  opłacono składki na ubezp. zdrowotne dla 20 osób pobierających  
             zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne                                                          5.984,07   
 
Zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ rozdz. 85214                                     170.812,00 
§ 3110 wpłacone zasiłki celowe dla 280 osób z przeznaczeniem na zakup  
            opału, odzieŜy, Ŝywności, leczenie, pokrycie kosztów pogrzebu dla 1 osoby, 
            wypłacono zasiłki celowe specjalne dla 30 osób, wypłacono równieŜ zasiłki  
            okresowe                                                                                                        170.812,00                                          
 
Zasiłki i pomoc w naturze /zadania zlecone/ rozdz. 85214                                      55.443,17 
§ 3110 wypłacono zasiłki stałe dla 18 osób                                                                  55.443,17    
 
Dodatki mieszkaniowe  rozdz. 85215                                                                         29.891,11 
§ 3110 dodatki mieszkaniowe 28 rodzin                                                                       29.891,11 
 
Ośrodek pomocy społecznej  rozdz. 85219                                                              263.068,26                      
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  

( ekwiwalent za odzieŜ ochronną)                                                                       4.355,09 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe – zatrudnienie 9 osób                                              181.615,76 
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    12.483,31 
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  35.425,13   
§ 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                    4.697,29 
§ 4170 umowy zlecenia                                                                                                   1.671,36 
§ 4210 zakup materiałów biurowych, druków, pieczątek, zapłata za prenumeratę, 
            znaczki pocztowe, materiały do komputerów, tonery                                         8.474,51 
§ 4300 rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, naprawa ksera, przejazdy na  
           wywiady                                                                                                               6.841,59  
§ 4350 zapłata za dostęp do sieci Internet                                                                          110,00   
§ 4410 przejazdy słuŜbowe                                                                                             1.314,22 
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych                                                            6.080,00 
 
 



Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych     rozdział 85278                                        65.748,00 
§ 3110 świadczenia społeczne                                                                                      65.748,00 
      
Pozostała działalność  rozdz. 85295                                                                           60.601,26 
§ 3110 zapłacono za wyŜywienie dla  189 dzieci                                                         60.601,26 
 
Świetlica szkolna rozdz. 85401                                                                                 160.051,68 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe ( zatrudnione 3 osoby)                                              55.515,50 
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      3.284,63                                                                       
§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne                                                                   9.801,61 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                   1.216,80 
§ 4210 zakup środków czystości, artykułów papierniczych, artykułów gosp. 
            domowego, wykładziny, płytek, mebli, zapłacono za prenumeratę                   5.852,00 
§ 4220 zakup art. Ŝywnościowych                                                                                66.273,47                                                                                
§ 4260 zakup energii, wody, gazu                                                                                   8.993,07 
§ 4270 usługi remontowe związane z adaptacją pomieszczeń na świetlicę                    3.294,00 
§ 4300 przegląd kominów, naprawa ogrzewacza wody, kurs intendenta, opłata za  
            adaptacje świetlicowe, zapłata za 5-letni i roczny przegląd obiektu                  2.788,60 
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych                                                            3.032,00 
 
Pomoc materialna dla uczniów rozdz. 85415                                                           39.911,04 
§ 3240 stypendia dla 193 uczniów                                                                               39.911,04 
 
Utrzymanie zieleni w miastach  rozdz. 90004                                                           23.427,75 
§ 3020 ekwiwalent za odzieŜ ochronną, zakupiono ręczniki, mydła                                 171,96 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudniona jest 1osba)                                            13.843,20 
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      1.119,77 
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    2.559,69 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                       365,96 
§ 4140 składki na PFRON                                                                                                 210,00 
§ 4210 zakupiono materiały do utrzymania czystości w parku 

worków, mioteł, materiałów oświetleniowych                                                   3.468,38                                                    
§ 4300 wywóz nieczystości, praca podnośnika przy wycince drzew                                923,79 
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne                                                                             765,00 
 
Oświetlenie ulic rozdz.90015                                                                                    300.989,33 
§ 4210 zakup lamp, styczników, sterowników, bezpieczników                                   27.669,76 
§ 4260 zakup energii elektrycznej na terenie gminy Kamieńsk                                 191.939,83                                                   
§ 4300 prace konserwacyjne wykonane przez ZGK i M, usługi podnośnika, wymiana  
           oświetlenia                                                                                                         29.939,05 
§ 6050 wydatki inwestycyjne:                                                                                       51.440,69 
            - budowa linii oświetlenia ulicz. Armii Krajowej                                 19.989,09   
            - oświetlenie uliczne na ul. Koźniewice                                                31.451,60 
 
Pozostała działalność rozdz. 90095                                                                       1.354.645,27 
§ 3020 ekwiwalenty za odzieŜ roboczą                                                                          1.196,70 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych  średnio miesięcznie 9-ciu 
            pracowników interwencyjnych i robót publicznych)                                        77.721,82 
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      2.923,38 
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  13.412,59 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                    2.327,41 



§ 4140 składki na PFRON                                                                                              5.462,42  
§ 4170 umowy zlecenia                                                                                                     506,67 
§ 4210 zakup kamizelek ochronnych, rękawic, wody mineralnej, benzyny do 
            kosiarki, łopat, rękawic, części do kosiarki, materiałów gospodarczych  
            i remontowych, worków na odpady                                                                   7.315,12              
§ 4260 za energię elektryczną na targowicy, na pompowni ścieków w Gałkowicach, 
            w Kamieńsku                                                                                                      9.200,00 
§ 4270 zakup usług remontowych – wymiana okien w bud. nal. do zasobów  
            mieszkalnych gminy                                                                                           1.526,94  
§ 4300 wywóz nieczystości, wywóz odpadów zwierzęcych, f-ra za odśnieŜanie 
            targowicy, zagospodarowanie odpadów,  hotelowanie psów, rezerwacja  
            boksów dla zwierząt, badania lekarskie, nadzór weterynaryjny nad targowicą, 
            ogrodzenie targowicy                                                                                        44.743,34 
§ 4440 środki przekazane na ZFŚS                                                                                 8.228,00  
§ 6050 wydatki inwestycyjne                                                                                   1.180.080,88 
             - budowa przyłączy kan. sanitarnej w Ochocicach                       39.660,00 
             - przyłącza kan. sanitarnej Plac Wolności                                     25.060,69 
             - budowa kanal. sanit. w ul. Zjednoczenia w K-sku                          661,99 
                na r-k wydatków niewygasających przekazano kwotę  
                zgodnie z podjęta uchwałą RM – termin realizacji zadania 
                do 30.11.2007 r.                                                                         99.338,00   
             - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wieluńskiej w K-sku         99.797,58 
             - budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie                           420.000,00 
             - budowa przyłączy wodociągowych w ul. Wieluńskiej               15.154,89 
             - budowa przyłączy wodociągowych na ul. Słowackiego              23.373,09   
            - budowa budynku socjalnego na targowicy                                   30.763,20 
            - odtworz. naw. asfalt. po budowie kanaliz. san. w Ochocach      426.271,44 
 
 Orkiestra rozdz.  92108                                                                        982,10    
§ 4300 zapłata za ogłoszenie w prasie o konkursie                                                           982,10      
                                               
Świetlice wiejskie rozdz. 92109                                                                                197.001,68 
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                    1.215,75 
§ 4170 umowy zlecenia dla gospodarzy świetlic                                                            3.597,50 
§ 4210 zakupiono środki czystości, zakup 3 okien do świetlicy w Podjeziorze, 
            zakupiono deski do naprawy podłogi w Aleksandrowie, zakupiono materiały 
            do wyposaŜenia świetlicy w Ochocicach  i Pytowicach, zakup materiałów  
            do remontu świetlicy w Pytowicach                                                                   7.314,43 
§ 4260 za energię elektryczną                                                                                         5.865,23                                                                            
§ 4270 zakup usług remontowych – remont świetlicy w Podjeziorze  demontaŜ i 
            montaŜ okien w świetlicy, obłoŜenie schodów płytkami w świetlicy w  
           Barczkowicach,  remont klatki schodowej w świetlicy w Danielowie               9.618,90                         
§ 4300 wywóz nieczystości, opłata za kontrolę przew. kominowych w świetl. 
            w Barczkowicach, za naprawę podłogi w świetlicy w Aleksandrowie              1.390,49 
§ 6050 wydatki inwestycyjne w  tym:                                                                        167.999,38 
             - budowa sanitariatów w Ochocicach                                                 9.000,09 
            - uzbrojenie działki i budowa świetlicy w Gałkowicach Starych 
              w ramach tego zadania w 2006 r. wydatkowano 7.306,29 
               natomiast kwotę 151.693,00 zł przekazano na r-k wydatków  
               niewygasajacych (ostateczny termin realizacji tego zadania uchwalono  



               na dzień 30.11.2007 r.)                                                                           
 
Biblioteki  rozdz. 92116                                                                                              69.441,94 
§ 2480 dotacja dla samorządowej inst.. kultury                                                           69.441,94 
 
Pozostała działalność rozdz. 92195                                                                            21.980,00        
§ 3040 wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej           16.980,00 
§ 4210 zapłacono za medale okolicznościowe z okazji „60-tej rocznicy  
            zamordowania Ŝołnierzy KWP”                                                                         5.000,00 
 
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  rozdz. 92605                                195.268,36 
§ 2820 przekazano dotację do klubów sportowych                                                      78.500,00 
            Świt Kamieńsk                                                                                  49.000,00 
            Polonia Gorzędów                                                                             29.500,00            
§ 3020 wydatki osobowe zakupiono materiały wynikające z przepisówBHP, 
            wypłacono ekwiwalent za pranie odzieŜy                                                              147,96      
§ 4010 wynagrodzenia osobowe ( 1 etat na stadionie Kamieńsk)                                14.780,40 
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      1.187,94 
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    2.741,63 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                       390,57         
§ 4140 wpłaty na PFRON                                                                                                  110,00                                                                          
§ 4210 zakup materiałów gospodarczych, sadzonek iglaków, środków czystości, 
            kosiarki do trawy                                                                                                 3.683,00 
§ 4260 naleŜności za zuŜytą wodę i energię elektryczną                                                7.695,09                                                                                   
§ 4300 wywóz nieczystości, opłata za ogłoszenie w prasie o dotacji,  
            przegląd gaśnic, legalizacja sprzętu p.poŜ. zapłata za odśnieŜanie                     3.302,74                                                                                
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne                                                                              765,00   
§ 6050 Wydatki inwestycyjne – budowa budynku socjalnego w Gorzędowie             68.965,03 
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach tych wydatków dokonano 
            następujących zakupów: zakupiono kosiarkę samobieŜną oraz urządzenie  
            nawadniające                                                                                                     12.999,00 
 
Pozostała działalność rozdział 92695                                                                         11.390,00 
§ 4170 umowy – zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi                          3.386,88  
§ 4210 zakupiono sprzęt sportowy na zajęcia sportowe                                                 1.490,00 
§ 4300 zakup usług, w ramach tych wydatków zapłacono za przejazdy na basen, 
           zapłacono za wstęp na basen                                                                                6.514,00 
 
 
Szczegółowe wykonanie wydatków stanowi załącznik Nr 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


